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 nr. 62 177 van 26 mei 2011 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid. 

 
 
 
DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, op 21 maart 2011 heeft 
ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de 
staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 26 januari 2011 waarbij de aanvraag om machtiging 
tot verblijf op basis van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ontvankelijk doch 
ongegrond verklaard wordt en van 22 februari 2011 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 
verlaten – Model B. 
 
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen. 
 
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 
 
Gelet op de beschikking van 11 april 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 mei 2011. 
 
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 
 
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij, bijgestaan door advocaat M. BLOM verschijnt voor 
de verzoekende partij en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 
de verwerende partij. 
 
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
 
Beslissing 1: 
 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 20.11.2009 werd 

ingediend door :  

 

K, H. (R.R.: X)  

nationaliteit: Turkije  

geboren te Y. op X 
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adres: (…), 2000 Antwerpen  

 

in toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij artikel 4 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, deel ik u mee dat dit 

verzoek ontvankelijk is doch ongegrond.  

 

Redenen:  

 

Betrokkene haalt aan dat hij geregulariseerd wil worden op basis van de instructies van 19 juli 2009 

betreffende de toepassing van art 9bis van de vreemdelingenwet. Zoals algemeen bekend, werden deze 

instructies door de Raad van State vernietigd op 11 december 2009. Zoals eveneens algemeen bekend, 

heeft de Staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid, de heer Melchior Wathelet, zich geëngageerd om 

binnen zijn discretionaire bevoegdheid de criteria voor regularisatie zoals beschreven in eerder 

vernoemde instructie, te blijven toepassen.  

 

Betrokkene beroept zich op het criterium 2.8B van de vernietigde instructie van 19.07.2009. 

Niettegenstaande het feit dat betrokkene meerdere arbeidscontracten voorlegt (…BVBA [dd. 

09.11.2009, 38u/week` en €10,92bruto/uur], (…) BVBA [dd. 23.10.2009, 37u/week en €1400 

bruto/maand] en (…) BVBA [dd. 09.09.2009, 30u/week en €10bruto/uur]) hebben wij -na een grondige 

studie van het administratief dossiermoeten vaststellen dat betrokkene, ondanks de voorgelegde 

overtuigingsstukken, niet kan aantonen dat hij ononderbroken in België verblijft en dit sinds 31.03.2007. 

De getuigenis van mevrouw G. M. die stelt dat betrokkene haar neef is en hij sinds 02.02.2001 illegaal 

bij haar inwoont en de twee getuigenverklaringen van andere familieleden zijn van een gesolliciteerd 

karakter en kunnen door onze diensten niet aanvaard worden. Het gaat hier immers over officieuze 

bewijzen en geen officiële bewijzen. Dat geldt ook voor de drie andere getuigenverklaringen die 

betrokkene voorlegt. Die ongedateerde verklaringen stellen dat ze betrokkene ongeveer 3 jaar kennen. 

Daarmee toont betrokkene echter niet aan dat hij sinds 31.03.2007 ononderbroken in België verblijft. 

Het doktersbriefje van betrokkene dd. 28.05.2008, de voorgelegde contracten, de werkbelofte (2009), 

de aanmelding voor Nederlandse lessen (2009) en de twee niet-gedateerde verklaringen van getuigen 

die zeggen dat betrokkene bij hem kwam solliciteren, tonen evenmin het ononderbroken verblijf van 

betrokkene sinds 31.03.2007 aan. De advocaat van betrokkene verwijst ook naar betrokkenes lokale 

verankering. Hoe goed deze lokale verankering eventueel ook moge zijn, dit doet niets af aan de 

voorwaarde van ononderbroken verblijf in België sinds 31.03.2007. Betrokkenes integratie kan dus niet 

in betrokkenes voordeel weerhouden worden.  

 

Betrokkene beweert dat een terugkeer naar het land van herkomst is uitgesloten en hij daar geen 

toekomst heeft. Het staat betrokkene vrij een beroep te doen op de Internationale Organisatie voor 

Migratie (IOM). Het IOM beschikt over een Reïntegratiefonds dat als doel heeft een duurzame terugkeer 

naar en reïntegratie in het land van herkomst te vergemakkelijken. Dit fonds is ontworpen om mensen 

bij te staan in het vinden van inkomensgenererende activiteiten. Reïntegratiebijstand kan het volgende 

bevatten: beroepsopleidingen, opstarten van kleine zakenprojecten, kosten om een cursus of opleiding 

te volgen, kosten om informatie over beschikbare jobs te verkrijgen, bijvoorbeeld door middel van 

tewerkstellingsbureaus, accommodatie/huur, extra bagage. Hierdoor kan de bewering dat betrokkene 

daar geen toekomst zou hebben niet aanvaard worden als een grond voor regularisatie.  

 

Betrokkene beweert dat hij de zorg of zich heeft genomen van mevrouw G. M. Echter, dit element 

kan niet aanzien worden als een buitengewone omstandigheid aangezien betrokkene geen medisch 

attest voorleggen waaruit blijkt dat mevrouw G. M. mantelzorg zou nodig hebben. Indien dit echter toch 

zou blijken, kan mevrouw G. M. een beroep doen op diverse diensten die thuisverpleging aanbieden en 

dit in afwachting dat betrokkene eventueel kan terugkeren naar België.  

 

Wat het inroepen van art. 8 van het EVRM betreft: er dient gesteld te worden dat de bescherming die 

door dit artikel geboden wordt hoofdzakelijk het gezin beperkt tot de ouders en de kinderen, zijnde de 

voldoende nauwe bloedbanden, en dat slechts in uitzonderlijke gevallen dit uitgebreid kan worden tot 

andere nauwe bloedbanden die een belangrijke rol kunnen spelen binnen het gezin. Betrokkene levert 

echter geen concrete bewijzen van verwantschap met G. M. Gewone sociale relaties vallen niet onder 

de bescherming van artikel 8 van het EVRM.  

 

Het feit dat betrokkene geïntegreerd zou zijn, zijn sociale en economische belangen hier zouden 

gevestigd zijn, duurzame sociale banden zou zijn aangegaan en Nederlands wil leren, niet weerhouden 
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worden als een grond voor regularisatie. Ondanks deze elementen aangaande de integratie van 

betrokkene, doet dit niets af aan de voorwaarden die gesteld worden met betrekking tot de instructies 

dd. 19.07.2009.  

 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene nooit een inbreuk beging tegen de openbare orde 

en nooit fraude zou hebben gepleegd, dient opgemerkt te worden dat van alle vreemdelingen die in 

België verblijven, verwacht wordt dat zij zich houden aan de in België van kracht zijnde wetgeving.  

 

Bijgevolg verzoek ik u door afgifte van het model van bijlage 13 van het K.B. van 8 oktober 

1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen (B.S. van 27 oktober 1981), zoals ingevoegd bij het K.B. van 22 november 1996 

(B.S. van 6 december 1996) en gewijzigd door het K.B. van 22 juli 2008 (B.S. van 29 augustus 2008), 

aan de betrokkene kennis te geven van de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor 

Migratie en asielbeleid waarbij hem/haar/hun bevel wordt gegeven om het grondgebied te verlaten 

binnen de 30 (dertig) dagen na de kennisgeving.  

 

Reden van de maatregel:  

 • De betrokkene verblijft in het Rijk zonder in het bezit te zijn van de vereiste 

binnenkomstdocumenten (art. 7, al 1,1° van de Wet van 15 december 1980). Niet in het 

bezit van een geldig paspoort en geldig visum.  

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten, moet worden opgesteld in drie exemplaren: het origineel 

wordt afgegeven aan de vreemdeling, een exemplaar wordt mij toegestuurd en het derde wordt door uw 

diensten bewaard. Elk exemplaar dient door de vreemdeling ondertekend te worden.  

 

(…) 

 

Voor de Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid” 

 

Beslissing 2 
 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN - Model B 

 

In uitvoering van de beslissing van de staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid meegedeeld op 

datum van 26/01/2011,  

wordt aan K, H. (M)  

geboren te Y. (Turkije), op 10/05/1986,  

van TURKIJE nationaliteit, verblijvend: (…), 2000 Antwerpen,  

het bevel gegeven om uiterlijk op 22/03/2011 het grondgebied van België te verlaten, evenals het 

grondgebied van Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, 

Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, 

Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland (1), tenzij hij (zij) beschikt over de 

documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven (2).  

 

REDEN VAN DE BESLISSING :  

 • De betrokkene verblijft langer in het Rijk zonder in het bezit te zijn van de vereiste 

binnenkomstdocumenten, (art. 7, alinea 1, 2° van de Wet van 15 december 1980). Niet in 

bezit van een geldig paspoort en/of geldig visum.  

 

Indien dit bevel niet opgevolgd wordt, loopt hij (zij) gevaar, onverminderd rechtsvervolging 

overeenkomstig artikel 75 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, naar de grens te worden 

geleid en te dien einde te worden opgesloten gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor de 

uitvoering van de maatregel overeenkomstig artikel 27 van dezelfde wet. 

 

(…) 

 

Dit document is geenszins een identiteitsbewijs noch een nationaliteitsbewijs.” 
 
2. Onderzoek van het beroep 
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2.1.1. Verzoeker voert een eerste middel aan dat luidt als volgt: 
 
“Schending van de wet van 29 juli 1991 m.b.t. de motiveringsplicht, schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel, redelijkheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel en schending van artikel 9bis van 

de vreemdelingenwet. Afgeleid uit artikel 62 van de Wet van 15 december 1980; Dat de bestreden 

beslissingen niet of althans onvoldoende met redenen zijn omkleed; Dat daaruit geenszins een afweging 

blijkt tussen de belangen van verzoeker enerzijds en van de Staat anderzijds; Terwijl het belang van de 

Staat bij de maatregel nihil is en dat integendeel de schade die aan verzoeker zou berokkend worden 

enorm is; Dat bijgevolg bovenvermelde bepaling is geschonden hij gebreke aan afdoende motivering: 

En terwijl de middelen tegen de overwegingen in hun geheel genomen en artikel 62 van voormelde 

Vreemdelingenwet en de rechtspraak van de Raad van State (dd. 25 september 1986 nr. 26933) en 

artikel 8 juncto artikel 14 van het Europees Verdrag van de Rechten van de mens; en artikel 3 van de 

Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen stellen dat de 

motivering in feite en in rechte afdoende moet zijn. en dat uit alle motieven zelf moet blijken dat de 

Overheid heeft afgewogen of een evenredigheid bestaat tussen de motieven en de door de maatregel 

veroorzaakte gevolgen; Dat in de beslissing nadrukkelijk staat dat betrokkene verschillende 

arbeidscontracten kan voorleggen conform 2.88 van de instructie van 29.07.2009: Dat men echter 

meent dat verzoeker niet voldoet aan de tweede vooraarde gesteld in de instructie nl. het aantonen van 

zijn verblijf sedert 31 maart 2007; Dat niettegenstaande er voldoende bewijzen voorliggen men meent 

dat dit geen officiële bewijzen zijn, waarmee geen rekening kan gehouden worden. Dat uit het geheel 

van het dossier van verzoeker blijkt dat hij reeds zeer lang in België verblijft minstens van 31 maart 

2007; Dat verzoeker in bijlage nog een aantal verklaringen voegt.(stuk 2) Dat hieruit wel degelijk zijn 

verblijf in België blijkt van voor maart 2007; Dat de wijkagent tevens kan bevestigen dat hij verzoeker 

reeds zeer lang kent en ook minstens van voor maart 2007. Dat de Wet Motivering bestuurshandelingen 

geschonden is daar de motivering van de bestreden beslissing geen enkele verwijzing naar de 

wetsbepalingen waarop de weigering zou zijn gesteund, weergeeft. Het is niet afdoende te verwijzen 

naar de voorwaarden/criteria van de instructie van 19.07.2009 om de aanvraag tot regularisatie van 

verzoeker af te wijzen. Verder meent Dienst Vreemdelingenzaken dat de integratie van verzoeker, niet 

in het voordeel van verzoeker kan weerhouden worden. Men motiveert echter niet waarom. Het is de 

bedoeling dat elke regularisatie aanvraag individueel beoordeeld wordt. Dit is in casu niet het geval. Uit 

het gehele dossier blijkt een zeer goede integratie van betrokkene en een enorme werkbereidheid die 

zijn integratie in de samenleving naar de toekomst toe nog zal verbeteren. Gelet op het bovenstaande 

kan men bezwaarlijk stellen, zonder enige motivatie, dat verzoeker niet in aanmerking komt voor 

regularisatie; Louter verwijzen naar de instructie van 19.07.2009 om deze elementen af te wijzen is 

kennelijk onredelijk en houdt een schending in van de materiële motiveringsplicht;” 

 
2.1.2. De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 
de bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs 
wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 
administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat 
de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 
1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die 
aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert 
dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 
beslissing. De bestreden beslissing geeft duidelijk de motieven aan op grond waarvan de beslissing is 
genomen. De in artikel 62, eerste lid, eerste zin van de vreemdelingenwet bepaalde vormvereiste heeft 
dezelfde draagwijdte als de motiveringsplicht die de wet van 29 juli 1991 oplegt.  
 
Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt de motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op welke 
juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn 
voldaan aan het doel van de artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991. 
 
Verzoeker betoogt dat hij wel sinds 31 maart 2007 ononderbroken in België verblijft en voegt aan zijn 
verzoekschrift een aantal verklaringen toe. Verzoeker kan niet dienstig naar deze nieuwe stukken 
verwijzen, nu hij deze niet heeft overgemaakt aan de gemachtigde en deze laatste er dan ook geen 
rekening mee kon houden en er evenmin kon op motiveren. 
 
Verzoeker toont niet aan waar de motivering over de verblijfsvoorwaarde van punt 2.8B van de instructie 
van 19 juli 2009 onredelijk zou zijn. Voorts kan verzoekers kritiek als zou in de bestreden beslissing 
geen verwijzing naar wetsbepalingen zijn opgenomen, evenmin worden aanvaard. Verzoeker verliest 
kennelijk uit het oog dat in de bestreden beslissing heel duidelijk vermeld worden: “Onder verwijzing 
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naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 20.11.2009 werd ingediend door (...). In 

toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 (...).”  In de bestreden beslissing wordt de 
juridische grondslag onbetwistbaar en duidelijk aangegeven. Verzoekers beschouwingen falen in feite. 
De bestreden beslissing is afdoende gemotiveerd in rechte en in feite. 
 
De toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet houdt een dubbel onderzoek in: wat de 
regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft en wat de gegrondheid van de aanvraag 
betreft: of er reden is om de vreemdeling te machtigen langer dan drie maanden in het rijk te verblijven; 
desbetreffend beschikt de bevoegde staatssecretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid. De 
gemachtigde vermocht wel degelijk in het raam van zijn discretionaire bevoegdheid rekening houden 
met de instructies van 19 juli 2009 waarop verzoeker uitdrukkelijk beroep heeft gedaan, en waardoor de 
gemachtigde geenszins de door verzoeker aangehaalde beginselen van behoorlijk bestuur heeft 
geschonden. Het loutere feit dat verzoeker het niet eens is met de appreciatie door de gemachtigde, 
maakt niet dat er een schending van de motiveringsplicht kan worden aangenomen. Indien een 
vreemdeling zich wenst te beroepen op punt 2.8B van de instructie van 19 juli 2009, dient hij ondermeer 
te voldoen aan volgende voorwaarden: “U verblijft, voorafgaand aan de indiening van de aanvraag tot 

machtiging tot verblijf sinds ten minste 31 maart 2007 ononderbroken op het grondgebied”. 

 
Verzoekers betoog lijkt erop gericht de Raad te overtuigen dat de door hem aangevoerde elementen 
van verblijf integratie, relaties, werk ... wel van dien aard zijn om hem een verblijf toe te kennen. 
Dienaangaande verwijst de Raad nogmaals naar de ruime appreciatiebevoegdheid waarover de 
staatssecretaris beschikt. Het komt geenszins aan de Raad toe om het dossier van verzoeker te gaan 
herbeoordelen. Het loutere feit dat verzoeker het niet eens is met de gevolgtrekkingen van de bestreden 
beslissing volstaat niet om de motieven te weerleggen. Verzoeker kan aldus niet gevolgd worden in zijn 
betoog. Het louter vermelden dat deze elementen aangaande de integratie van betrokkene niets afdoet 
aan de voorwaarden gesteld met betrekking tot de instructie van 19 juli 2009 getuigt van het feit dat de 
verwerende partij met alle elementen rekening heeft gehouden.  
 
Het komt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet toe om zijn oordeel, binnen de 
wettigheidstoetsing van de bestreden beslissing, in de plaats te stellen van het oordeel van de 
gemachtigde van de staatssecretaris. Evenmin komt het de Raad toe om vast te stellen of een bepaald 
element al dan niet voldoende is om een verblijf toe te staan.  
 
Tot slot wordt opgemerkt dat verzoeker wel een schending van het gelijkheidsbeginsel en van de 
artikelen 8 en 14 van het EVRM aanvoert, doch in gebreke blijft dit verder toe te lichten in zijn middel. 
Aldus is dit onderdeel van het eerste middel onontvankelijk. 
 
Verzoeker maakt niet aannemelijk dat de verwerende partij op kennelijk onredelijke wijze tot de 
bestreden beslissing is gekomen. 
 
Het eerste middel is ongegrond. 
 
2.2.1. Verzoeker voert een tweede middel aan dat luidt als volgt: 
 
“Inbreuk op 8 van het EVRM. Dat indien verzoeker dient terug te keren naar het land van herkomst hij 

gescheiden wordt van zijn naaste familie en vrienden; Dat verzoeker overigens reeds zeer lang in België 

verblijft en in Turkije niets of niemand meer heeft om naar terug te keren. Dat op deze manier het Recht 

op het gezinsleven ernstig geschonden wordt; Dat het zelfs strijdig is met Art.8 van het E,V.R,M, om het 

gezinsleven van verzoeker te verwoesten, door hem geen toestemming te geven om onbeperkt in het 

land te verblijven, samen met zijn familie. Dat art. 8 EVRM stelt dat eenieder recht heeft op eerbiediging 

van zijn privé en gezinsleven en dat inmenging van enig openbaar gezag enkel toegestaan is als het bij 

wet voorzien en nodig is in een democratische samenleving in het belang van ‘s lands veiligheid, de 

openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en 

het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de goede zeden, of de bescherming van de 

rechten en vrijheden van anderen. Dat art. 8 E.V.R.M. direct toepasbaar is in het Belgische interne 

recht. Dat het zowel het feitelijke als het juridische gezin beschermt. Dat het begrip ‘gezinsleven’ uit art.8 

E.V.R.M. zich niet alleen beperkt tot de gezinnen die op het huwelijk zijn gebaseerd, maar kan ook 

andere feitelijke relaties omvatten. Om te bepalen of een relatie een ‘gezinsleven’ uitmaakt, kan het 

nuttig zijn met een bepaald aantal elementen rekening te houden, zoals het feit te weten of de leden van 

het koppel samenwonen en sinds hoelang. (Hof Mensenrechten, 22 april 1997, X., Y. en Z. / Verenigd 

Koninkrijk, Rev. Trim.D.H., 1998, 117 noot F. Rigaux; Rep.Eur.Court H.R. 1997, 1, 619). Dat art. 8 wel 
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degelijk een verblijfsrecht impliceert (E.H.R.M. 21.06.1988, Berrebah t. Nederland, PubI. Hof, Reeks A, 

vol.138, 14).” 

 
2.2.2. Wanneer een risico van schending van het respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven 
wordt aangevoerd, kijkt de Raad in de eerste plaats na of er een privé- en/of familie- en gezinsleven 
bestaat in de zin van het EVRM vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de 
bestreden beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en/of familie- en 
gezinsleven dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen 
(cf. EHRM 13 februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk, § 25; EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; 
EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 21). 
 
Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip familie- en gezinsleven noch het begrip ‘privéleven’. Beide 
begrippen zijn autonome begrippen die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 
geïnterpreteerd. 
 
Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake 
is van een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band tussen 
deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (cf. EHRM 12 juli 2001, K en T/Finland. § 150,), 
 
Het begrip ‘privéleven’ wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het EHRM benadrukt dat 
het begrip ‘privéleven’ een brede term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve 
definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, Niernietz/Duitsland, 29). 
 
De beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven of van een privéleven of van 
beiden, is een feitenkwestie. 
 
De volgende vraag die de Raad dient te onderzoeken is of er sprake is van een inmenging in het privé- 
en/of familie- en gezinsleven. Of daarvan daadwerkelijk sprake is moet nagezien worden of de 
vreemdeling voor de eerste keer om toelating heeft verzocht, dan wel of het gaat om de weigering van 
een voortgezet verblijf 
 
Gaat het namelijk om een eerste toelating dan oordeelt het EHRM dat er geen inmenging is en 
geschiedt geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM. In dit geval moet er 
volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de staat om het recht op 
privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, 
Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Suva en Hoogkamer/Nederland, § 38). 
Dit geschiedt aan de hand van de fair balance‘-toets. Als na deze toets uit de belangenafweging blijkt 
dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er schending van artikel 8 van het EVRM 
(EHRM 17 oktober 1996, Rees/The United Kingdom, § 37). Het wordt niet betwist dat het gaat om een 
eerste toelating. 
 
Het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het privéleven en voor het familie- 
en gezinsleven is niet absoluut. Binnen de grenzen gesteld door het voormelde lid, is de inmenging van 
het openbaar gezag toegestaan voor zover die bij wet is voorzien, ze geïnspireerd is door een of 
meerdere van de in het tweede lid van artikel 8 van het EVRM vermelde legitieme doelen en voor zover 
ze noodzakelijk is in een democratische samenleving om ze te bereiken. Vanuit dit laatste standpunt is 
het de taak van de overheid om te bewijzen dat zij de bekommernis had om een juist evenwicht te 
bereiken tussen het beoogde doel en de ernst van de inbreuk. Inzake immigratie heeft het EHRM er aan 
herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het 
grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 
15 juli 2003. Mokrani/Frankrjk, § 23; EHRM 26 maart 1992, Beidjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 
1991, Moustaquim/België, § 43). Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat 
het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de 
staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe 
te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Suva en HoogkamerNederland, § 39. Met toepassing 
van een vaststaand beginsel van internationaal recht is het immers de taak van de Staat om de 
openbare orde te waarborgen en in her bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en 
het verblijf van niet-onderdanen te controleren (EHRM 12 oktober 2006. Mubilanzila Mayeka en Kaniki 
Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België. § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, 
Cahales en Balkandali/Verenigd koninkrijk, § 6). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden hiertoe 
vast te leggen. 
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Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM net zoals die van 
de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met de loutere goede wil 
of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/Belgie, § 83), en anderzijds dat dit artikel 
primeert op de bepalingen van de vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210. 029), is het de 
taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 
te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten 
hebben. 
 
Wanneer de verzoekende partij een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, is het in de eerste 
plaats haar taak om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze 
wijze het bestaan van het door haar ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, 
alsook de wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden. 
 
In casu dient te worden vastgesteld dat verzoeker niet aantoont dat er “een privé en/of familie- en 
gezinsleven bestaat in de zin van het EVRM” en bovendien allerminst aannemelijk maakt dat “in de 
feiten de persoonlijke band tussen deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is. 
 
Verzoeker heeft in zijn aanvraag van 20 november 2009 wel aangegeven dat hij familie heeft in België,  
zonder dat deze verder werden aangeduid noch er bewijzen van werden voorgelegd, behoudens wat 
betreft zijn ‘tante, mevrouw M. G.’. Verzoeker heeft, zoals ook terecht wordt opgemerkt in de bestreden 
beslissing, geen concrete bewijzen van verwantschap met deze ‘tante’ voorgelegd, en verzoeker brengt 
ook in zijn verzoekschrift geen stukken hierover bij. Verzoeker heeft in zijn aanvraag wel doen gelden 
dat hij de dagelijkse zorg voor deze vrouw op zich neemt, doch hij heeft hiervan geen bewijsstukken 
voorgelegd. Verzoeker maakt aldus niet aannemelijk dat er enerzijds een familieband is en anderzijds 
dat de persoonlijke band tussen beiden voldoende hecht is. 
 
Artikel 8 van het EVRM kan niet worden uitgelegd als zou er in hoofde van de verwerende partij een 
algemene verplichting bestaan om een vreemdeling te gedogen op het grondgebied. Verzoeker laat na 
aan te tonen op welke wijze de bestreden beslissing een niet-toegelaten inmenging in zijn privé- en 
gezinsleven zou uitmaken. Bovendien houdt de bestreden beslissing geen absoluut verbod in om het 
Belgisch grondgebied binnen te komen en er te verblijven, verzoeker dient evenwel te voldoen aan de 
door de vreemdelingenwet opgelegde binnenkomst- en verblijfsvereisten. 
 
Opdat een vreemdeling zich op artikel 8 van het EVRM zou kunnen beroepen, moet er niet alleen 
sprake zijn van een voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en diens familie, het moet ook 
nagenoeg onmogelijk zijn voor de vreemdeling om in zijn land van oorsprong een familieleven te leiden 
(EHRM, GÜI t. Zwitserland, 19 februari 1996, 22 EHRR 228, 42 en zie ook J. VANDE LANOTTE en Y. 
HAECK (eds.), Handboek EVRM deel 2 Artikelsgewijze Commentaar, Antwerpen-Oxford, intersentia, 
2004, p.’7S4). Tot slot kan nog worden opgemerkt dat de loutere verwijzing naar gewone sociale relaties 
op zich niet volstaat. 
 
Verzoeker maakt geen schending van artikel 8 van het EVRM aannemelijk. Het tweede middel is 
ongegrond. 
 
OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 
Enig artikel 

 
Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 
 
Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig mei tweeduizend en elf door: 
dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 
dhr. M. DENYS, griffier. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
M. DENYS M. MILOJKOWIC 


